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म ँम ँम ँम  ँ   
        

“जीवनको रोटी म ”ँ  
“म ससंारको योित ”ँ 
“म असल गोठालो ”ँ 

“भेडाह को ढोका मै ”ँ  
“पुन  थान र जीवन म नै ”ँ  
“बाटो, स य र जीवन म नै ”ँ  

“साँचो दाखको बोट म ”ँ 
“अ ाहामभ  दा अिघ म ”ँ 
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भवन दे  नु  छ। उहाँले हामीलाई हनेु ँदा, येशूले चेलाह लाई हनेुभएको ज  तैगरी 
हामीह  के न लािगरहेका छौ,ँ यो दे  नु  छ। येशूले िव  वाससाथ भ ु  छ, “यसकारण 
ज  तो ितमीह का  वगमा नु ने िपता िस  नु  छ, ितमीह  पिन य  तै िस  नुपदछ” 

(म ी ५:४८)। परमे  वरको महान् बोलावटको इनाम पाउनको लािग हामी येशू ी  टमा 
दँ ैअगािड ब  नुपदछ। 
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पावलले अिव  वासीह का अव  था ा या गन यसरी लेखेका छन्: “यसकारण, 
पापमा हामी मरेका भए तापिन उहाँले हामीलाई ी  टसँगै जीिवत पानुभयो” (ए फसी 
२:५)। यूह ाले पिन य  तै कुरा लेखेका छन्: “हामी जा  दछौ,ँ क हामी त मृ युबाट पार 
भएर जीवनमा स रसकेका छौ”ँ (१ यूह ा ३:१४)। पावल र यूह ा दवुै जनाको 
िवचारअनुसार अिव  वासीह  मृत अव  थामा छन्। मृत भ े श  दको अथ जीवन  यागेको 
हो। अक  श  दमा भ े हो भने तपा  मनको लािग योभ  दा पिहले िजउँदो अव  थामा नु 
आव यक छ। जब तपा ले कुनै मरेको जनावर अथवा चरालाई दे  नु  छ भने यो पिहले 
अव य िजउँदो िथयो भनेर थाहा गन स  नु  छ। िव  वास नगन मािनस मृत अव  थामा छ 
भ  ने धमशा  को सै ाि  तको अथ मािनस पिहला अक   थानमा िजउ  दो िथयो। 

“उहाँको सामु े पिव  र िन  कल  क होऔ ँ भनेर संसारको उ  पि भ  दा अिघबाटै 
उहाँले हामीलाई चु ुभयो” भनी पावलले लेखेका छन् (ए फसी १:४)। के हामी अि त वमा 
आउनुभ दा पिन अिघ चुिनएका हौ ँत? यो कुरा स भव छ, तर य द पृ वीको जग िनमाण 
नुभ दा पिहले नै हामीह को अि त व िथयो र यही समयमा हामीह  छािनएका िथयौ ँ

भनेर भ दा यस कुराले िन य नै झन् रा ो अथ द छ। हा ो अिहलेको जीवन दइु वटा 
अन  तह  बीचको छोटो समयको लािग मा  ब  ने ठाउँ हो। मैले यस िवषयलाई पूव-
अि  त  व [Pre-existence] भ े लेखमा िव  तृत पमा ा या गरेको छु। 

िन  किन  किन  किन  कषषषष    
यूह ा र इज कएलले दशनह  देखे। आ  मामा ितनीह सँग ी  टको िस  शरीरको 

िच  िथयो। ितनीह ले परमे  वरको योजना र िवशेष न  साअनुसारको भिव यको मिहिमत 
वा  तिवकताको त  वीर दखेे। आ ददिेख अ  यस म दे  नु ने परमे  वरले यसको स पूण िच  
दे  नु  छ। ितनीह ले उहाँको आँखा ारा ती कुराह  दे  न पाउने सौभा य पाए। 

चेलाह को अव  था क  तो न लागेको िथयो भ े कुरा येशूले िव  वासको आँखाले 
दे  नुभयो। ितनीह ले आि  मक या ाको पिहलो कदम उठाइरहेको बेलामा “ितमीह  

संसारको योित हौ” भनी येशूले भ ुभयो। यसबेला ितनीह मा स  त कमजोरीह  िथए। 
हामीह मा भएको कमजोरीह लाई उहाँले दे  न स  नु  छ भ े कुरामा कुनै स  का छैन। 
येशूले ितनीह लाई िव  वास गनुभयो र ितनीह  के न लािगरहेका िथए भ े कुरा 
िव  वासमा बो  नुभयो। यो कुरा परमे  वरको दिृ  टमा आइसकेको िथयो।  

ी  टको शरीरको पूण प अझै हामीले दखेेका छैनौ।ँ िनमाण दँ ैगरेको भवन हामी 
अिहले दे  छौ।ँ हामीले भवन ब  दै गरेको ठाउँमा माटो, ढु गा, इँटाका टु ाह  चारैितर 

छ रएको दे  दछौ।ँ हामीह ले आ  नो असफलताह , पापह  र कमजोरीह लाई 
दे  नस  छौ ँअिन हामी किह यै पिन संसारको योित, जीवनको रोटी, बाटो, स य र जीवन 
ब  स  दनैौ ँभनी िवचार गदछौ।ँ तर परमे  वरले यसो गनु । उहाँले पूण भएको िस  
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प रचयप रचयप रचयप रचय    
अगमव ा इज कएल र काशको पु  तकमा यूह ाले चार वटा जीिवत ाणीह का 

दशन दखेे। ितनीह  दवुैले आ  ना दशनमा संह, गो , मािनस र उिडरहेको ग ड दखेे। 
परमे  वरको अच मला  दो अलौ कक परेखाअनुसार यी चार वटा ाणीह  नयाँ करारको 
चार वटा सुसमाचारीय पु  तकह सँग मेल खा  छ। म ीले येशूको जीवन कथा ले दा 
उहाँलाई संहसँग मेल खाने राजाको पमा िच ण गरेका छन् । मकूसले उहाँलाई गो को 
वजभावसँग मेल खाने सेवकको (अथवा दासको) पमा तुरत गरेका छन्। लूकाको 

दिृ लकोणमा चा ह ँ येशू मािनस नु छँ। य तैव कारले यूह ाले उहाँलाई मािथ 
आकाशमा उ ने ग डसँग मेल खाने परमे सरको पमा तुत गरेका छन्। 

येशू राजा र सेवक अिन मािनस र परमे  वर नु  छ भ े कुरा  वभािवक 
िवचारधारा भएकाह लाई छ  पान काश हो। योभ  दा पिन अझ छ ला  दो काशचा हँ 
चार वटा जीिवत ाणीह को दशनमा लुकेको छ। केवल येशूमा  राजा र सेवक अिन 
मािनस र परमे  वर नु  न ब  उहाँका अनुयायीह ले पिन यही सौभ यको लािग 
बोलावट पाएका छन्। ितनीह  पिन राजाह  र सेवकह  अिन मािनसह  र उहाँको 
ई  वरीय  वभावको सहभागीह  न्। 

‘चार वटा जीिवत ाणीह ’ भ े लेखमा मैले यस िवषयलाई िव  तृत पमा वणन 
गरेको छु। यो लेखले यही ‘चार वटा जीिवत ाणीह ’ भ े लेखको अवधारणालाई 
प ाउने भएकोले गदा, यो लेख प ढसकेकाह ले यो लेख अझ प अ गरी बु नेछन्। यो 
लेखचा ह ँचौथो जीिवत ाणी अथवा उिडरहेको ग डमा केि  त छ र यसैलाई यसले गहन 

पमा ा या गदछ। उिडरहेको ग डले िशर नुभएको येशूलगायत उहाँको शरीरको 
सद यह लाई परमे  वरको  व पमा िच ण गदछ। 

ई  वई  वई  वई  वरीय नाउँरीय नाउँरीय नाउँरीय नाउँ    
बिलरहकेो पो ाको सामु खडा भएर मोशाले परमे  वरलाई “हजुरको नाउँ के हो?” 

भनी सोधे। परमे  वरले यसरी उ र दनुभयो, “म ,ँ जो म ।ँ” िह ू भाषाको म  ँ(ֶאְהֶיה 
(ए े (( श  दबाट य  वेह )Yahweh) भ े नाउँ आयो। यसकारण, य  वेह भनेको ‘म ’ँ 
हो। 

िवगत अिन वतमान समयका य दीह का लािग ‘म ँ’ भ े श  द ई  वरीय नाउँको 
अंश (भाग) हो र यसलाई अित पिव  मािन  छ। दश आ ाह म येको ते ो आ ामा य  तो 
लेिखएको छ: “परम भु आ  ना परमे  वरको नाउँ थमा निलनू, कन क उहाँको नाउँ 

थमा िलनेलाई परम भुले िनरपराध ठहराउनु नेछैन” (  थान २०:७)। यो आ ा 
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उ ल घन ने डरले गदा य दीह ले यो नाउँलाई उ ारण पिन गदनन्। मुख खोलेर 
धमशा   पाठ गदा यो नाउँको स ामा एदोनाइ (Adonai) जसको अथ “ भु” हो अथवा 
हा-शेम (ha-shem) भ े श  द रा  दछन्, जसको अथ “नाम” हो। 

के येशूले य दीह का उ  पर  परालाई अनुसरण गनुभयो? अह,ँ उहाँले यसो 
गनुभएन। यो अ ययनको आधार- यूह ाको पु  तकमा ‘म ’ँ भ े श  द येशूको मुखबाट २१ 
पटक  भएको पाइ  छ। 

साँ ै भ े हो भने हामी साधारण कुराकानी गदा “म ”ँ भ े श  द योग गन गदछौ।ँ 
कुनै ि ले “राजु भनेको ि  म ँ” अथवा “िश क भनेको म ँ” भ स  छ, तर यसले 
ऊ परमे  वर हो भ े कुरातफ स केत गदन। येशूले श  दह लाई कसरी योग गनुभयो भ े 
त रकालाई हामीले गहन पमा हेनु  आव यक छ। 

किहलेकाही ँयेशूले ‘संसारको योित म ँ’ अथवा ‘बाटो, स य र जीवन म ँ’ ज  ता 
 पान अिभ ि ह ारा आ  नो बारेमा बताउन “म ँ”  भ े श  द योग गनुभयो। 

पिछ हामी उहाँको य  ता दाबीह लाई एक-एक गरी हनेछौ।ँ किहलेकाही ँ उहाँले आ  नो 
बारेमा केवल “म ”ँ भ े श  दमा  योग गनुभयो। यूह ा ८:२४ मा उहाँले य दीह लाई 
“म  ँ भनेर ितमीह ले िव  वास गरेनौ भने आ  ना पापमा मनछौ” भनी भ ुभयो। केही 
सयमपिछ य दीह सँग वहस दँा उहाँले य ा ८:५८ पदमा “अ ाहाम नुभ  दा अिघबाटै 
म ँ” भनी भ ुभयो। यसबेला ितनीह को ित या क  तो िथयो त? ितनीह ले उहाँलाई 
िहकाउन ढु गाह  उठाए कनभने उहाँले ितनीह को सामु आफूलाई परमे  वर  ँ भनेर 
दाबी गनुभएको िथयो। उहाँले दश आ ाह म येको ते ो आ ालाई सोझै उ ल घन 
गनुभयो। मोशाको व  थाअनुसार यसो गरेमा ढु गाले हानेर मा रने ग र  यो। 

उ  घटनाको केही समयपिछ य दीह ले फे र उहाँलाई ढु गाले हा  कोिसस गरे। 
यसको कारण पिन पिहलेकै ज  तो िथयो। उहाँले “िपता र म एक हौ”ँ भ ुभयो (यूह ा 

१०:३०)। “हामीह ले ितमीले गरेका असल कामह का िनि  त ढु  गाले हा  खोजेका 
होइनौ ँ तर ितमीले आफैलाई परमे  वर बनाउन खोजेर ई  वर-िन  दा गरेको कारणले हो” 
भनी य दीह ले आ  ना मनमा भएका तकलाई  प  ट पमा  गरे।   

येशूले य  पमा किह यै पिन “म परमे  वर ँ” भनी भ ुभएन। तर जुन श  दह  
उहाँले  गनुभयो, ोताह लाई यसको अथ यही नै नगयो। 

येशूले आफैलाई क  तो दिृ  टकोणले हनेु  यो भ े कुरा हामी बु  नस  छौ।ँ उहाँलाई 
आ  नो ि  व र प रचय रा री थाहा िथयो। उहाँ िपतासँग एकै [एकतामा] नु  यो 
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खको लामो अिन मोटो का  ड  छ र खजुरको खमा लामो अिन मोटो का डe छc र 
यसको हाँगाह  साना-साना र हेदाखे र झ डै पातह ज तै मा  देिख छान्।  यो खको 

का  ड र हाँगाह  पूण पमा फरक दिेख  छ। दाखको बोट हाँगै-हाँगाह  िमलेर बनेको  छ 
र यसको मु य का  डलाई छु ाउन गा ो  छ। अक  श  दमा भ े हो भने दाखको बोट 
हाँगाह का समूह हो। 

खजुरको ख येशू र उहाँका चेलाह को रा ो िच  नस  छ भ े कुरा हामी सिजलै 
िवचार गनस  छौ।ँ यसको लामो अिन बिलयो का  डले येशूको ितिनिध  व गदछ र टु पामा 
भएको पातह को झु  पाले चा ह ँ उहाँका चेलाह को ितिनिध  व गदछ। तर उहाँ र 
हामीलाई िच ण गनको लािग येशूले यो िच  छा ुभएन। यसको िनि  त उहाँले पूण 

पमा हाँगा नै हाँगाह  भएको दाखको बोटलाई छा ुभयो। हामीह  स  पूण पमा 
उहाँसँग एक समान छौ।ँ उहाँ दाखको बोट नुभए तापिन हाँगाज  तै दिेखनु  छ र हामीह  
पिन हाँगाह  नै हौ।ँ हामीह  उहाँको एक भागज  तै गरी उहाँमा नै छौ।ँ 

यूह ा १५:४ मा येशूले “ममा रहो, र ितमीह मा रहनेछु” भनी भ ुभएको कुरालाई 
दाखको बोटले  प  ट पमा िच ण गदछ। हा ो प रचय उहाँको भ  दा फरक छैन। य द 
हामी उहाँमा र उहाँ हामीमा नु  छ भने हामी र उहाँ उ  ता-उ  तै छौ।ँ य द उहाँ 
परमे  वरको छोरा नु  छ भने हामीह  पिन परमे  वरका छोराह  (छोरीह ) हौ।ँ य द 
उहाँ जीवनको रोटी नु  छ भने हामीह  पिन जीवनको रोटी हौ।ँ य द उहाँ संसारको 
योित नु  छ भने हामीह  पिन संसारको योित हौ।ँ य द उहाँ बाटो, स य र जीवन 
नु  छ भने हामीह  पिन बाटो, स य र जीवन हौ।ँ 

परमे  वरले यी कुराह ारा हामीमा मिहिमत वा  तिवक बनाउनु भएको होस्! 

अ ाहामभ  दाअ ाहामभ  दाअ ाहामभ  दाअ ाहामभ  दा अिघ म ँ अिघ म ँ अिघ म ँ अिघ म  ँ   
अ  यमा, य दीह लाई ोिधत तु याउने यी श  दह  हामी हनेछौ।ँ अ ाहाम यस 

पृ  वीमा नुभ  दा अिघ येशूको अि  त  व िथयो। येशूमा िव  वास गन कुनै मािनसले यस 
कुरामा  स का गदन। 

के हामी पिन अ ाहाम यस पृ  वीमा आउनुभ  दा अिघ अि  त  वमा िथयौ ँत? आज-
भोिल धेरै मािनसह ले हामी पिन यसबेला अि  त  वमा िथयौ ँ  भ े कुरामा िव  वास 
गदछन्। 

यस िवषयमा धमशा  ले के भ  दछ त? 

उपदशेकको पु  तकले  प  ट घोषणा गरेको छ: जिमनबाट आएको धूलो जिमनम ै
फक  छ र आ  मा दनु ने परमे  वरकहाँ आ  मा फक  छ (उपदशेक १२:७) । यहाँ फकनु भ े 
श  दको अथ जहाँबाट आएको हो फे र यहाँ जानु भ े  छ। 

केही प रिचत बाइबल ख  डह ले यस िवषयमा बिलयो आसय  गरेको छ। 
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भौतक जीवन भनेको आ  मा, ाण र शरीर सि मिलनको अव  था हो। मृ यु ारा यो 
सि मलनको अव  था अ  य  छ। िजउँदो ि ले शारीरक र मानिसक थु ै कारका 
कामह  गनस  छ। ितनीह  खान, िपउन, सु  न, हँ न र दगुन स  छन्। य  तैगरी ितनीह  
बो  न, िवचार गन, हाँ  न र न पिन स  छन्। मृ युमा यी सबैखालका याकलापह  अ  त 

 छ। यसबेला ाण र आ  माले शरीरलाई छो छ र उसको भौितक प रचय पूण पमा 
नहराएस  म यो टु रह  छ। हामीले मािनसको जीवनको सु वात र अ  यलाई िनय  ण 
गन स  दनैौ।ँ 

मािनसको भौतक जीवन आि  मक जीवनको िच  (छाया) हो। परमे  वरसँग 
सि मिलत नु आि  मक  जीवन हो। उहाँसँग अलग नुचा ह ँआि  मक  मृ य ुहो। अब अन  त 
जीवन यही हो, क ितनीह ले तपा , एकमा  स य परमे  वरलाई िचनून्, र तपा ले 
पठाउनुभएको येशू ी  टलाई िचनून् (यूह ा १७:३)। 

आि  मक  जीवनको सु वात आ  मक  ज  म हो। यसपिछमा  सबै आि  मक  
याकलापह  स  भव  छ। हामी आ  मामा खान, िपउन, हँ  न र बो  नस  छौ।ँ हामीले 

परमे  वरसँग ाथना गन र उहाँलाई आराधना गनस  छौ।ँ  
येशूले हामीलाई आि  मक  जीवन दनु  छ। येशूले हामीलाई यो जीवन दनुमा  

दँनै तर उहाँ  वयम् जीवन नु  छ। हामीले उहाँलाई हण गदा ँ द हामीले जीवन 
पाउँछौ।ँ 

उहाँले आ  ना चेलाह लाई यसो भ ुभयो, “ितमीह लाई हण गनले मलाई हण 
गदछ, र मलाई हण गनले मलाई पठाउनु नेलाई हण गदछ” (म ी १०:४०)। हामीह  
उहाँमा छौ ँअिन उहाँ हामीमा नु  छ। यसको अथ हामीलाई हण गनह ले उहाँलाई 
पिन हण गदछ। ितनीह ले उहाँलाई हण गदा ँ द ितनीह ले जीवन पाउँदछन्। 

येशूमा र हामीमा नु ने ी  टको आ  मा नै आि  मक  जीवन हो। 

साचँो दाखको बोटसाचँो दाखको बोटसाचँो दाखको बोटसाचँो दाखको बोट    
येशूले “दाखको बोट म ,ँ ितमीह चा ह ँ हाँगाह  हौ” भ ुभयो (यूह ा १५:५)। 

उहाँले “म ”ँ भनेर भ ुभएको यो अि  तम अिभ ि  िथयो। यी श  दह  उहाँले आफू 
मनुभ  दा अिघ लो रातमा दनुभएको लामो वचनको म य भागितर भ ुभएको िथयो। 
पिव  आ  मा पाएपिछ चेलाह मा के िभ ता नेछ भ े कुरा यो वचनको मु य िवषय 
िथयो। 

इ ाएलको भूिममा भएका सबै कारका खह म ये येशूले दाखको बोट छा ुभयो। 
उहाँले “म खजुरको ख ँ, ितमीह  हाँगाह  हौ” भनी सिजलै भ  स  नु  यो। खजुर र 
दाखको बोट दवुैले फलाउँछ तर ितनीह को  व पचा ह ँ िनकै नै फरक  छ। खजुरको 
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भ े कुरा येशूलाई थाहा िथयो। अब उहाँले आ  नो अनुयायीह लाई क  तो दिृ  टकोणले 
हनेु  यो भ े बारेमा हामीले  न गनुपदछ। 

उहाँले आ  ना चेलाह लाई भ ुभएको कुराह  प  दाखे र, ितनीह लाई उहाँले सधै ँ
आ  नै  तरमा रा  नु  यो भनेर प ा लगाउनस  छौ।ँ पिहले “िपता र म एक हौ”ँ भनी 

उहाँले भ ुभयो (यूह ा १०:३०)। यसको केही समयपिछ उहाँले “ितनीह  सबै एकै 
होऊन्, ह ेिपता, जसरी तपा  ममा नु  छ, र म तपा मा, यसरी ितनीह  पिन हामीमा 
होऊन्” भनेर आ  ना चेलाह का िनि  त ाथना गनुभयो (यूह ा १७:२१)। 

ई  वई  वई  वई  वरीय प रवाररीय प रवाररीय प रवाररीय प रवार    
येशूले परमे  वरलाई आ  नो बुबा मा ु  यो। अब उहाँका चेलाह का बारेमा चा ह ँ

के भ े त? के परमे  वर ितनीह का पिन बुबा नु  यो त? उहाँले ितनीह ले, “ह ेहा ो 
िपता” भनी ाथना गन िसकाउनुभयो (म ी ६:९)। “मेरा भाइह  (बिहनीह ) -कहाँ गएर 
ितनीह लाई भिनदेऊ- म मेरा िपता र ितमीह का िपता, र मेरा परमे  वर र ितमीह का 
परमे  वरकहाँ गइरहछेु” भनी उहाँले भ ुभयो (यूह ा २०:१७)। 

येशू परमे  वरको छोरा नु  यो। उहाँले बि  त  मा लँदाखे र पिव  आ  मा ढुकुरको 
पमा उहाँमािथ ओ लआउनुभयो, र परमे  वरले यसो भ ुभयो, “ियनी मेरा ि य पु  न्, 

ियनीसँग म अित स  छु” (म ी ३:१७)। यी श  दह  हामीले थु ै पटक सुने तापिन सायद 
यसको सही ता  पय अझै बु  न सकेका छैनौ।ँ पुरानो करारको इितहासभ र कुनै ि ले 

किहले पिन आफूले आफैलाई अथवा अ ले उसलाई परमे  वरको छोरा भनी वणन गरेको 
भे ाउन स कँदनै। यसैले  यो कुरा पूण पमा नयाँ अिन ठूलो प रवतन [हलचल] याउने 
खालको िथयो। 

पु  वको अिधकार केवल येशूको लािगमा  सुरि त रािखएको िथयो अथवा यो 
अिधकार उहाँका अनुयायीह का लािग पिन उपल  ध िथयो? यूह ाको सुसमाचारको 
पु  तकको सु वातमा हामीले यी कुराह  भे ाउँदछौ: “जितले उहाँलाई हण गरे र उहाँको 
नाउँमािथ िव  वास गरे, उहाँले ितनीह लाई परमे  वरको स  तान ने अिधकार दनुभयो” 
(यूह ा १:१२)। पावलले  यस कुरालाई अझ  प  ट पारे, “ितमीह  पु  भएको नाले 
परमे  वरले आ  नो पु को आ  मा हा ा दयमा पठाइ दनुभयो, जसले “ह ेअ  बा, िपता!” 
भनेर पुकानु  छ” (गलाती ४:६)। 
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यसकारण, येशूका श  दह   प  ट नै छन्। परमे  वर हा ो बुबा नु  छ। हामी 
उहाँका छोराछोरीह  हौ।ँ येशू हामीह को दाजु नु  छ। हामीह  सबै एकै प रवारका 
सद यह  हौ।ँ 

धमशा   र हा ो आ  नै अनुभवअनुसार येक ाणी र बोट-िब वाले आ  नो-आ  नो 
जातको स  तान उ  पादन गदछ। उ पि  १ अ यायमा यो स य त यलाई क  तीमा ५ पटक 
उ लेख ग रएको छ, ज  तै: जनावरह ले आ  नो-आफनो जातको … बोट-िब वाह  
आ  नो-आ  नो जातको… चरा-चु गीह  आ  नो-आ  नो जातको…आ द। परमे  वरले 
येशूलाई उहाँको छोरा भनी घोषणा गनु दँा, उहाँले आ  नै जातको स  तान उ  पादन 
गनुभएको िथयो। येशूसँग परमे  वको ज  तै  वभाव र गुणह  िथए। साँ ै, येशू परमे  वरको 
छोरा नु  यो र अिहले पिन नु  छ।  

परमे  वर एउटा मा  छोरामा स  तु  ट नुभएन। उहाँले आ  नो जातको धेरै 
स  तानह  भएको चाहनु  छ। उहाँले आ  नोज  तै  वभाव र गुणह  भएको धेरै 
छोराछोरीह  उ रािधकारी भएको चाहानु  छ। उ  पि को पु  तकमा उ लेख 
ग रएअनुसार प रवार बनाउने उहाँको सु को उ े य िथयो। उहाँले “मािनसलाई आ  न ै
 व पमा, हा ै ित पमा बनाऔ”ँ भ ुभयो (उ  पि  १:२६)। 

म ँम ँम ँम ँ    
यूह ाको सुसमाचारीय पु  तकमा येशूले आ  नो बारेमा “म ”ँ भनेर भ ुभएको 

छ ला  दो अिभ ि ह लाई हामीले हरेेका छौ।ँ 

“जीवनको रोटी म ”ँ (यूह ा ६:३५), “म संसारको योित ”ँ (यूह ा ८:१२), “म 
असल गोठालो ँ” (यूह ा १०:११), “भेडाह को ढोका मै ँ” (यूह ा १०:७), “पुन  थान 
र जीवन म नै ”ँ (यूह ा ११:२५), “बाटो, स य र जीवन म नै ”ँ (यूह ा १४:६) र “साँचो 

दाखको बोट म ँ” (यूह ा १५:१)। 

हामी प रवतन भएर उहाँज  तै दँा, के हामीले पिन य  तै अिभ ि ह  दनस  छौ ँ
त? हामी पिन “जीवनको रोटी”, “संसारको योित”, “असल गोठालाह ”, “ढोकाह ”, “
पुन  थान” अिन “बाटो, स य र जीवन” हौ ँभनी के हामी भ स  छौ?ँ 

 वयम् आफूले मा  केही पिन गनुभएन भ े कुरामा येशूले जोड दनुभयो। उहाँमा 
वास गनु ने परमे  वरले नै सबै थोक गनुभयो। “म िपतामा छु, र िपता ममा नु  छ भनेर 
के ितमी िव  वास गदनौ?” (यूह ा १४:१०)। उहाँ र िपता ितनीह मा वास गनु नेछ भनेर 
चेलाह लाई येशूले अच म कारको ित ा गनुभयो। “जसले मलाई ेम गछ, यसले मेरो 
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हामीह को  वभािवक अनुभवह को त  लो  तरको भागह बाट यो या ा सु  
दँछ। यो या ा लामो र क ठन पिन छ। यो या ामा नौलो अिन अप रिचत पहाडह  र 

उप यकाह  पार गद  उकालो लागेर अ  यमा हामीह  िपताको घरमा पु  दछौ।ँ 

येशू हा ो लािग बाटो नु  छ, र उहाँ हामीमा अिन हामी उहाँमा भएर अ ह को 
िनि  त पिन बाटो ब  दछौ।ँ 

स यस यस यस य    
“स य भनेको के हो” भनेर िपलातसले  न ग  यो। येशूले उसलाई कुनै उ र 

दनुभएन। यसको उ र  निभ ै लु कएको िथयो भ  ने कुरा पुराना समयका केही 
मािनसह ले िव  वास गदथे। िपलातसले बोलेको या टन भाषामा यो  न “Quid est 
veritas?” िथयो। (िपलातस रोमी ि  िथयो अिन रोमीह को भाषा या टन िथयो)। 
यस वा यको अ रह लाई पुन मलान गरेमा “Est vir qui adest” न आउँदछ। अब 
यसको अथ- “उपि  थत ने ि  उही हो” भ े न आउँछ। यो कुरा स य भए पिन नभए 
पिन यसको िन  कषचा ह ँएकदमै ठीक छ। स य ि  व भएको मािनस नै िपलातसको 
सामु उिभएको िथयो। य द उसले मािनसको  व पमा आउनुभएको स यतालाई िच  सकेन 
भने यशूले बोलनुभएको कुनचा ह ँश  दह ले उसलाई काश दन स  थे र? 

येशूले बो  नुभएको येक श  द स य िथयो। तर स यता श  दह मा मा  सीमित 
दँनै। येशूले गनुभएको येक काम पिन स य िथयो। येशूको येक काम, येक हाउभाउ, 

उहाँको अनुहारको येक पले स यता कट गद  यो। उहाँले स य बो  नुभयो, उहाँले 
स यताको जीवन िजउनुभयो र उहाँ नै स य नु  यो। यसैले गदा उहाँले परमे  वरको 
वचन बो  नुभयो, परमे  वरको वचनमा िजउनुभयो र उहाँ नै परमे  वरको वचन नु  यो। 
येशूमा भएको आ  मा स यताको आ  मा िथयो।  

येशूिभ  भएको उही आ  मा उहाँको शरीरमा पिन छ। यसको सद यह ले पिन स य 
कुरा बो  नेछन्, स य काम गनछन् र स य नै नेछन्। ितनीह  बाँक  रहेका मानव जगतको 
िनि  त सुसमाचारीय जीवन िजएर परमे  वरलाई दशन गनस  ने ि ह  न्। येशू स य 
नुभएझै,ँ हामी पिन स य दँछैौ।ँ 

जीवनजीवनजीवनजीवन    
येशूले दइुचो ट “म जीवन ”ँ भनेर भ ुभयो। (यूह ा ११:२५, १४:६)। जीवन के हो 

भ े आि  मक  रह य हामी कसरी बु  नस  छौ?ँ 
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लाजरसको पुन  थान दँा येशूको वचनह  पूण भए तर यो शारी रक पमा मा  
िथयो। यो कुरा अित महान् अिन मह  वपूण आि  मक पुन  थानको दिेखने खालको भौितक 

कटीकरण िथयो। 
मृ यु भनेको अलग नु हो। भौितक मृ यु शरीरबाट अलग नु हो। आि  मक मृ युचा ह ँ

परमे  वरबाट अलग नु हो। आदममा परमे  वरबाट अलग भएर सबैको आि  मक मृ य ुभयो। 
तर ी  टमा परमे  वरसँग आि  मक िमलाप भएर सबै जना जीिवत नेछन्। येशूमा भौितक 
शरीरको अमर  व उपल  ध दँनै। ब  यसको स ामा उहाँले मािनसलाई परमे  वरसँग 
पुन  थािपत र अन  त एकतामा लानु  छ। यसैलाई साँचो पुन  थान र जीवन भिन  छ। 

येशू हा ो पुन  थान र जीवन नु  छ अिन पुन  थान र जीवनको यो आ  मा 
हामीमा वास गनु  छ। 

बाटोबाटोबाटोबाटो, , , , स य र जीवनस य र जीवनस य र जीवनस य र जीवन    
येशूले “बाटो, स य र जीवन म नै ँ” भ ुभयो (यूह ा १४:६)। कुनै ि ले कसरी 

यित धेरै कुरा एउटा छोटो यमा भ स  छ? यी तीन श  दह म ये येकले ठूलो 
आि  मक वा  तिवकताितर स केत गदछ। 

बाटोबाटोबाटोबाटो    
आजभोिल नेपालमा एउटा सहरदेिख अक  सहरस म जो ने प  बाटोह  उपब  ध 

छन्। अ  दशेह मा अझ धेरै बाटोह  छन्। पुरानो समयमा येशकूा चेलाह का मनमा 
एउटा मा  मह  वपूण बाटो िथयो, जहाँबाट ितनीह  गालीलदिेख य शलेम जाने गदथे। 

येक हँ नस  ने इ ाएली पु ष यो बाटो भएर वषको तीनचो ट य शलेम जाने गदथे। 
“जुन ठाउँ परम भु ितमीह का परमे  वरले छा ु नेछ, यहाँ वषमा तीन प  ट ितमीह का 
सबै पु ष उहाँको सामु े दखेा प न्” ( व  था १६:१६)। यो पदअनुसार पिछ परमे  वरले 
यो ठाउँ य शलेम बनाउनुभयो। चेलाह ले यो बाटो भएर धेरै पटक हिँडसकेको नुपदछ 

र भखरै पिन येशूसगँ ितनीह ले अि  तम पटक यो बाटोमा हडँे। गालीलका 
मािनसह लाई यो बाटोले पिव  सहर र परमे  वरको घरितर लाने गद यो। 

यो या ा गनु भनेको ितनीह ले आ  नो घर-प रवार भएको सहर अथवा गाउँलाई 
छोडेर, केही समयको िनि  त आ  नो काम पिन छोडेर क रव एक ह  ताको समय लगाएर 
यो मह  वपूण ग  त ितर जानपुद यो। चेलाह ले यो या ा गदा गालीलको त लो 

भागबाट उकालो ला  द ैय दयाका पहाडह  पार गरेर य शलेममा पु  दथे। 

येशूले “म बाटो ”ँ भ  नु दँा ोताह को मनमा उ  या ाको िच  आएको नुपदछ। 
यसबेला उहाँले पृ  वीमा भएको िपताको घरको बारेमा बताउनुभएको होइन तर  वग य 

घरको िवषयमा िथयो।  
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वचन पालन गनछ र मेरा िपताले यसलाई ेम गनु नेछ, र हामी यसकहाँ आउनेछौ,ँ र 
यससँग वास गनछौ”ँ (यूह ा १४:२३) 

येशूमा भएको आ  मा हामीमा अथात् उहाँको जनह मा पिन नु  छ। जीवनको 
रोटी,  संसारको योित, असल गोठालो, ढोका, पुन  थान अिन बाटो, स य र जीवन नै 
येशूमा वास गनु ने आ  मा नु  यो। हामीमा पिन वास गनु ने आ  मा उही जीवनको 
रोटी,  संसारको योित, असल गोठालो, ढोका, पुन  थान अिन बाटो, स य र जीवन 
नु  छ।  

जीवनको रोटीजीवनको रोटीजीवनको रोटीजीवनको रोटी    
“जीवनको रोटी म ँ” भनेर येशूले “म ”ँ भ े पिहलो महान् अिभ ि  दनुभयो 

(यूह ा ६:४८)। येशू जीवनको रोटी नु  छ। के हामी जीवनको रोटी हौ ँअथवा हामी पिन 
जीवनको रोटी नस  छौ?ँ 

येशूले अि  तम रा ीभोजको समयमा रोटीको बारेमा फे र चचा गनुभयो । 
“ितमीह का िनि  त दइएको यो मेरो शरीर हो। मेरो स  झनामा यो गन गर” (लूका 

२२:१९)। रोटी उहाँको शरीर हो भनी उहाँले भ ुभयो। अब, उहाँको शरीर भनेको के हो 
त? उहाँको भौितक शरीर यस पृ  वीमा र  जेल र अझ िवशेष गरी उहाँ कलबरीको ू समा 
नु दँा हा ो लािग दइएको िथयो। उहाँको आि  मक शरीरचा हँ हामी अथात् उहाँका 

जनह  हौ।ँ पावलले को र  थीह लाई “ितमीह  ी  टको शरीर हौ” भनी लेखेका छन् (१ 
को र  थी १२:२७) र कल सीह लाई “उहाँको शरीर, जुन म  डली हो” भनी लेखेका छन् 
(कल  सी १:२४)। उनले य  तै कुराह  रोमीह  र ए फसीह लाई पिन लेखेका छन्। “रोटी 
एउटै हो, यसकारण धेरै भए तापिन हामी एउटै शरीर हौ”ँ भनी उनले रोटी र शरीरको 
स  ब  ध दखेाएका छन् (१ को र  थी १०:१७)। 

यसकारण, येशू रोटी नु  छ। रोटी भनेको उहाँको शरीर हो र उहाँको शरीर भनेको 
चा ह ँ उहाँका जनह  न्। येशू उहाँका जनह का िनि  त दइएको हो र उहाँका 
जनह चा हँ संसारको िनि  त दइएको हो। उहाँका जनह  मानव जगतमा भोकाएका 
मािनसह का लािग जीवनको रोटी न्। ितनीह लगायत येशू, जो िशर नु  छ, 
भोकाएको संसारको लािग खाना हो। ी  टको स  पूण शरीर अथात् िशर र उहाँका शरीरको 
सद यह ले मा  मानव जगतको यो आव य ा पूरा गनस  छ। 

ग कँा धेरै वटा दानाह लाई िपसेर एकै ठाउँमा िमलाएर रोटी बनाइ  छ। येशूले 
आफैलाई ग कँो दाना भ ुभयो। “साँ ै, म ितमीह लाई भ  दछु, ग ँको दाना माटोमा परेर 
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मरेन भने यो ए  लो रह  छ। तर यो म  यो भने यसले धेरै फल फलाउँछ” (यूह ा 
१२:२४)। ती ग ँका धेरै दानाह  नै उहाँको शरीर हो। 

येशू हा ो लािग जीवनको रोटी नु  छ। यसकारण, हामीमा नभुएको उहाँ अ  
ि ह का लािग पिन जीवनको रोटी नु  छ। 

ससंारको योितससंारको योितससंारको योितससंारको योित    
येशूले “म संसारको योित ”ँ भनी भ ुभयो (यूह ा ८:१२)। तर उहाँले “ितमीह  

संसारको योित हौ” भनेर आ  ना चेलाह लाई  प  ट गरी भ ुभयो (म ी ५:१४)। उहाँले 
यो कुरा पुन थान भएपिछ, पिव  आ मा दइस ु  भएपिछ अथवा पृ वीमा िश ा 
दइस ु  भएपिछ भ ुभएको होइन । उहाँले ितनीह सँग गनुभएको स गितको सु वातमा 

नै ितनीह लाई संसारको योित भ ुभयो। यसबेला उहाँको िव  वासको आँखाले 
ितनीह मा भएको धेरै कमजोरी र असफलताह लाई नाघेर अगािडको िस  अिन पूण 

पको सु  दर सृि  टलाई दे  न स  नुभयो। 

उहाँले िव  वाससिहत हामी ित हरेेर यसो भ ु  छ, “ितमीह  संसारको योित हौ”। 

येशूिवना यो संसारको अव  था र यहाँ भएका सबैजना अ  धकारमा छन्। उहाँ र 
उहाँको शरीर य  तो योित हो, जसले च केर सारा सृि  टलाई उ यालो द  छ। संसारको 
योित येशूलाई हामीले हण गरेर अिन प ाएर हामीह  पिन संसारको योित ब  दछौ।ँ  

ढोकाढोकाढोकाढोका    
यूह ा १० अ यायको सु मा येशूले भ ुभयो, “ढोकाबाट िभ  प  नेचा ह ँ भेडाको 

गोठालो हो।” िन  चय उहाँ आफै पिन नै ढोकाबाट िभ  प  ने गोठालो नु  यो। पिछ 
उहाँले ९ पदमा “ढोका म नै ँ, य द कोही मािनस मबाट िभ  प यो भने यो बचाइनेछ, र 
िभ -बािहर आउने-जाने गनछ , र खकमा चन पाउनेछ” भ ुभयो। यसैले, उहाँ गोठालो र 
ढोका दबुै नु  छ।  

रातको समयमा गोठचा ह ँ  भेडाह का लािग असल ठाउँ हो। यहाँिभ  ितनीह ले 
सुर ा र यानो पाउने गदछन्। येशू गोठिभ  प  ने ढोका नु  छ। घाम उदाएर दन सु  
भएपिछ सबै कुरा प रवतन  छ। यसपिछ भेडाह  गोठिभ  बिसरहन पदन। ितनीह  
बािहर जानैपछ। ितनीह ले घाँस र पानी पाउनु पदछ साथै शारी रक अ यास पिन 
गनुपदछ। फे र येशू ढोका नु  छ। उहाँिवना बािहरकाह लाई गोठिभ को सुर ा र ब  ने 
ठाउँ पाउनको लािग अ  कुनै उपाय छैन। 

उहाँिवना गोठिभ  भएकाह  बा  न र वृि  नको बािहर गएर अित आव यक 
ह रयो घाँस पाउने कुनै उपाय छैन। 
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सव थम, हामी येशू अथात् ढोका भएर गोठिभ  वेश गदछौ।ँ यसपिछ उहाँ 
(अथात् ढोका) बाट अिन उहाँ (अथात् गोठालो) सँग हामी बािहर जा  छौ।ँ उहाँ ारा भएर 
हामीह  पिन ढोकाह  ब  दछौ ँ र अ  मािनसह  यसबाट गोठमा वेश गन स  छन् र 
िभ -बािहर आउने-जाने गरेर खकमा चन पाउनेछ। 

असल गोठालोअसल गोठालोअसल गोठालोअसल गोठालो    
येशूले “म असल गोठालो  ँ। असल गोठालाले आ  ना भेडाह का िनि  त आ  नो ाण 

अपण गछ” भ ुभयो (यूह ा १०:११)। प ुससँग येशूको अि  तम कुराकानीमा उहाँले “मेरा 
भेडाह लाई खुवाऊ” भनेर भ ुभयो (यूह ा २१:१६)। ीक भाषामा  यसको शाि  दक अथ 

“मेरो भेडाह को गोठालो बन” भ े  छ। यस कुरा ारा प ुसले छोटो समयपिछ आ  नो 
जीवन दनेछ भ े कुरा उहाँले स केत गनुभयो। 

पुरानो समयका महान् ि ह म ये दइु जना गोठाला िथए। मोशा र दाऊद दवुैले 
भेडाह  चराउँद ैगदा परमे  वरले उहाँका जनह को गोठाला ब को लािग ितनीह लाई 
बोलावट दनुभयो। 

आजभोिल हामीह  साँचो गोठालाह  र झूटा गोठालाह  दे  दछौ।ँ भेडाको लािग 
आ  नो ाण दन तयार नेह  साँचो गोठालाह  न्। कसैको लािग यो कुरा सम पत 
जीवनको अि  तम काय नस  छ। सबै साँचा गोठालाह का िनि  त यो काम िनर  तर ने 
दिैनक अनुभव हो।  

पिहले हामीले असल गोठालोलाई िच ुपदछ, यसपिछ हामी पिन असल गोठालाह  
ब  दछौ।ँ 

पनु  थापनु  थापनु  थापनु  थानननन    
पुन  थान र जीवन म नै ।ँ मलाई िव  वास गन म  यो भने पिन जीिवत रहनेछ अिन 

िजउने र ममािथ िव  वास गन येक किह यै मनछैन। के ितमी यो िव  वास ग ?  
(यूह ा ११:२५, २६) 

मृ  अव  थाको आ  नो भाइ लाजरस िचहानमा दँा येशूले यी कुराह  माथालाई 
भ ुभयो। यसको एउटै अथ नस  यो- ितनको मरेको भाइको भौितक पुन  थान। 
लाजरस भौितक मृ युबाट भौितक जीवनमा फकर आयो। केही दनपिछ  वयम् येशू पिन 
य  तै पमा दखेा पनुभयो तर ती दइु घटनाह मा ठूलो िभ ता िथयो। लाजरजज  तै गरी 

येशू पुन  थानपिछ यस पृ  वीमा भौितक शरीरमा बिसरहनुभएन। ितनीज  तै गरी येशू फे र 
पिन मनुभएन। 


